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مقدمه
از  بخشی  خمينی )ره(  امام  دیدگاه  از  اسالمی  دولت  خارجی  سياست  بررسی  و  مطالعه 
دیدگاه ها و اندیشه های امام خمينی )ره( را در برمی گيرد که فهم آن می تواند کمک مؤثری را 
به مطالعه های مفهومی و نظری سياست خارجی دولت های اسالمی، از جمله ایران بنماید.

از آن،  به محيط داخلی و خارجی است و هدف  سياست خارجی، مقوله ای معطوف 
تأمين اهداف و منافع ملی یک کشور در محيط بيرونی است. نوع نگاه به محيط بين المللی 
نقش مؤثری را در چگونگی تنظيم سياست خارجی ایفا می نماید و همواره این مسئله مطرح 
بوده است که سياست خارجی باید در پی تحقق چه اهدافی باشد و از چه ساز و کارهایی 

برای نيل به اهداف استفاده نماید.
رئاليستی  دیدگاه  همانند  را  آن  و  بدانيم  قدرت  را کسب  آن  ماهيت  و  اگر سياست 
اگر  و  می گيرد  خود  به  مادی  ماهيتی  خارجی  سياست  بدانيم،  مادی  قدرت  کسب  در 
بر  تنظيم سياست خارجی  زیادی  در حد  نمایيم،  لحاظ  را  ارزشی  و  اخالقی  جنبه های 

اساس ارزش ها است.
از آن جهت که ماهيت سياست خارجی دولت اسالمی از دیدگاه امام خمينی)ره( ماهيتی 
ارزشی و فرهنگی دارد؛ بنابراین، ابزارهایی را که دولت اسالمی برای پيشبرد اهداف سياست 
که  است  ارزشی  و  فرهنگی  ماهيت  با  ابزارهایی  می گيرد،  کار  به  اسالمی  دولت  خارجی 

پژوهش حاضر، به دنبال آزمون فرهنگی بودن این ابزارها می باشد.
تبليغات،  دیپلماسی،  همچون  ابزارهایی  به  خمينی)ره(  امام  حضرت  نگاه  بنابراین، 
از  را  ابزارها  این  از  اینکه هر یک  از  قبل  است.  فرهنگی  نگاهی  نظامی،  ابزار  و  اقتصاد 
دیدگاه امام خمينی)ره( بررسی کنيم، ابتدا مفهوم فرهنگ و اهميت آن را از دیدگاه ایشان 

بررسی می کنيم.

الف. ماهيت فرهنگی
یک  ویژه  به  ارزش ها،  و  سنت ها  نگرش ها،  باورها،  به  اشاره  برای  غالبًا  فرهنگ  مفهوم 
با  منتقل می شود.  به نسل دیگر  از یک نسل  استفاده می شود که  یا ملت  اجتماعی  گروه 
توجه به اینکه فرهنگ، مبدأ اعمال انسان ها و منشأ سير تکاملی جامعه است، می تواند در 
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جهت تعالی یا انحطاط جامعه عمل کند. اگر جامعه ای بخواهد به سمت پيشرفت و تعالی 
با تمدن و پيشرفت داشته باشد. فرهنگ در همة شئون  گام بردارد، باید فرهنگی موافق 
زندگی فرد و در ساخت جامعه دخالت می کند و ساختار واحدی را به جامعه می بخشد؛ 
بنابراین، فرهنگ از دیدگاه امام خمينی)ره( عبارت است از: »دانش، ادب، تعليم و تربيت، 
اعتقادها، اخالق و عمل، گرایش های فکری، هنجارها، باورها، ارزش ها، برداشت ها و هنر 
اجتماع و قواعد آنها در جامعه« )امام خمينی، 1386، ج9، ص187؛ ج12، ص157؛ ج19، 

ص203 و ج3، ص214(.
فرهنگ در نظر امام خمينی)ره( به معنای باورها و اعتقادهایی است که زندگی شخصی 
و اجتماعی افراد یک جامعه با آنها رو به رو است. نظریه فرهنگی حضرت امام)ره( مبتنی 
بر ساخت انسان فرهنگی است. همچنين ایشان پویایی فرهنگی را در اصل تعليم و تربيت، 

تزکيه نفس، طهارت روح و عمل حسنه مؤثر می دانند )همان، ج15، ص16(.

ب. اهميت فرهنگ از ديدگاه امام خمينی)ره(
امام خمينی)ره( فرهنگ را اساس و بنيان همة کارها می دانند. ایشان معتقدند که انحراف در 
فرهنگ یک کشور باعث انحراف در همة امور آن می شود. »اگر انحرافی در فرهنگ یک 
کشور پيدا شود و همه ارگان ها و مقامات آن رژیم به صراط مستقيم انسانی و الهی پای بند 
باشند و به استقالل و آزادی ملت از قيود شيطانی عقيده داشته باشند و آن را تعقيب کنند و 
ملت نيز به تبعيت از اسالم و خواسته های ارزندۀ آن پای بند باشند، دیری نخواهد گذشت 
که انحراف فرهنگی بر همه غلبه کند و همه را خواهی نخواهی به انحراف خواهد کشاند« 

)اسفندیاری، 1385(.
از نظر امام راحل، اهميت فرهنگ به دو دليل است: نخست، به دليل جایگاهی که در 
افراد دارد و دیگری، به سبب نقشی است که در پيشرفت  هویت و موجودیت جامعه و 
یا انحطاط جوامع ایفا می کند. ایشان در این باره معتقدند که فرهنگ، واالترین و باالترین 
مبدأ  فرهنگ  همچنين  دارد،  جامعه  هر  موجودیت  در  اساسی  دخالت  که  است  عنصری 
همه خوشبختی ها و بدبختی های یک ملت است. امام)ره( در این باره می فرمایند: »بی شک 
باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن 
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جامعه است. اساسًا فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکيل می دهد« 
)امام خمينی، 1386، ج15، ص160(.

همچنين ایشان در جایی دیگر می فرمایند: »فرهنگ اساس ملت است. اساس مليت یک 
ملت است. اساس استقالل یک ملت است« )همان، ج6، ص40(.

علوم  پيشرفت  نتایج  از  بهره مندی  نيز  و  فرهنگ  صحيح  عملکرد  امام)ره(،  حضرت 
و  فرهنگ  مشکالت  »اگر  می فرمایند:  و  می دانند  به خوشبختی  دستيابی  عامل  را  فنون  و 
آسانی  به  مسائل  دیگر  شود،  حل  می کند،  اقتضاء  کشور  مصالح  که  صورتی  به  آموزشی 
اصالح ها،  همه  »رأس  ایشان،  نگاه  از  ص223(.   ،1386 اميری،  )صالحی  می گردد«  حل 
یافتن  برای دست  )امام خمينی، 1386، ج10، ص356(، همچنين  است«  فرهنگ  اصالح 
به توسعه می فرمایند: »بزرگ ترین تحولی که باید بشود، در فرهنگ باید بشود، برای اینکه 
اوج عظمت و قدرت  به  یا  تباهی می کشد  به  یا  را  بزرگ ترین مؤسسه ای است که ملت 
می کشد. برنامه های فرهنگی، تحول الزم دارد. فرهنگ باید متحول بشود. این غير از سایر 
)صالحی  است«  زیاد  مشکالت  بنابراین،  است.  دیگر  جاهای  غير  فرهنگ  است.  اداره ها 
را  دارد که ملت ها  انسان سازی  امام، اسالم فرهنگ غنی  نظر  به  اميری، 1386، ص224(. 
بدون  گرایش به راست و چپ و بدون در نظر گرفتن رنگ، زبان و منطقه به پيش می برد و 
انسان ها را در بعد اعتقادی، اخالقی و عملی هدایت می کند و از گهواره تا گور به تحصيل 

و جستجوی دانش رهنمون می نماید.

ج. نقش فرهنگ در ابزارهای سياست خارجی از ديدگاه امام خمينی)ره(
1. ديپلماسی 

همه کشورها و از جمله کشور اسالمی برای دستيابی به اهداف خود در سياست خارجی 
برمی گيرد  در  را  ابزارهای مسالمت آميز  اول،  استفاده می کنند که در مرحله  ابزارهایی  از 
که شامل دیپلماسی، تبليغات و فنون اقتصادی است و در مرحله دوم، در صورت نياز از 
ابزارهای غير مسالمت آميز و از جمله مداخله و اقدام های نظامی استفاده می شود. در این 
ميان، دولت اسالمی بر اساس ماهيت فرهنگی اهداف سياست خارجی خود، از ابزارهای 
با  ارتباط  نيز در  نظامی  ابزارهای  به کارگيری  استفاده می کند و  فرهنگی  مسالمت آميز و 
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اهداف فرهنگی معنا می یابد.
دیپلماسی  از  استفاده  بر  اعظم)ص(  پيامبر  سياسی  سيره  به  توجه  با  خمينی)ره(  امام 
ایشان  دارد.  تأکيد  اسالمی  دولت  و  اسالم  اهداف  به  بخشيدن  تحقق  برای  سفير  اعزام  و 
می فرمایند: »ما باید همان گونه که در زمان صدر اسالم، پيامبر اکرم)ص( سفير به این و آن 
طرف می فرستاد که روابط درست کند، عمل کنيم، نمی توانيم بنشينيم و بگویيم با دولت ها 

چه کاری داریم« )امام خمينی، 1386، ج9، ص240(.
همچنين ایشان درباره رابطه انسانی با همه ملت ها می فرمایند: »روابط انسانی با هيچ جا 

مانعی ندارد و ما با ملت ها خوب هستيم« )همو، 1381، ص4(.
ایشان تأکيد می کنند که رفتار با دولت ها باید بر اساس موازین اسالمی باشد: »دولت ها 
باید بدانند به پيروی از تعاليم اسالمی، با تمامی آنها در صورتی که به موازین اسالمی گردن 
نهند، با برادری و برابری رفتار می نمایند« )همان، ص5(. همچنين »با همه دولی که به احترام 

با ما رفتار کنند، ما نيز با آنها به احترام متقابل رفتار خواهيم کرد« )همان، ص6(.
البته ایشان بر روابط متقابل با همه دولت ها تأکيد می کنند: »نسبت به سایر دول هم با 

احترام متقابل عمل می کنيم« )همان، ص7(. 
امام در پاسخ به این سؤال که درباره پيمان های خارجی که انقالب کوشش دارد تا برقرار 
نماید، نظر شما چيست، می فرمایند: »ما هرگز داخل درهای بسته زندگی نمی کنيم؛ ولی این 
درها را نيز برای استعمارگران باز نمی نمایيم که اکنون شاه چنين کرده است. روابط خارجی 
ما بر اساس حفظ آزادی، استقالل و حفظ مصالح و منافع اسالم و مسلمين است و بر این 

اساس، با هر کشوری که مایل باشد، با احترام متقابل عمل می کنيم« )همان، ص36(.
مطالب بيان شده نشان می دهد که ضرورت اول دولت اسالمی، برقرای روابط و توسعة 
آن با کشورهای دیگر است و در مرحله دوم، این روابط باید بر اساس احترام متقابل و در 
چارچوب آموزه های اسالمی و انسانی باشد و در راستای اهداف و غایت فرهنگی اسالم 
شکل بگيرد که همان حرکت ملی انسان ها و ملت ها به سمت سعادت معنوی و مادی در 

تعامل های و روابط فرا ملی و جهانی است.
از سوی دیگر، امام)ره( توجه ویژه ای به دستگاه دیپلماسی کشور و وزرات امور خارجه 

برای تحقق بخشيدن به اهداف سياست خارجی دارد.
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نظر ایشان دربارۀ در مورد اهميت مسئوليت ها و وظایف وزارت امورخارجه این است 
که: »این وزارتخانه از سایر وزارتخانه ها حساسيت بيشتری دارد، برای اینکه سر و کارش 
با تمام ممالک دنياست... و با همه دنيا و با افکار و ایده های مختلف و برنامه های گوناگون 
از سایر  بيشتر  اسالمی شدنش  با  تنها وزارتخانه ای است که  دارد. وزارت خارجه  روابط 
وزارتخانه ها می تواند موجودیت اسالمی ما را به خارج نشان دهد و به عکس. صدمه هایی 
که به این کشور ممکن است وارد آید و در سابق از ناحيه سفارتخانه های خارجی در اینجا 
و سفارتخانه های ما در خارج بر کشور وارد شده، بيشتر از دیگران است« )همان، 1386، 

ج18، ص64 و ج17، ص123(.
و  موازین  با  ایران  اسالمی  دولت  سفارتخانه های  عملکرد  تطبيق  و  تقویت  اصالح، 
آبروی  »سفارتخانه ها  است:  بوده  خمينی)ره(  امام  بسيار  تأکيد  مورد  اسالمی  معيارهای 
نگاه می کنند، وقتی دیدند  آنها را  باشد، مردم خارج  بد  آنجا  اگر  کشور اسالمی ماست. 
که یک سفارتخانه ای بر وفق دولت اسالمی نيست، بر وفق اسالم نيست، وضعش همان 
وضع طاغوتی است، از آن قياس می کنند که خوب داخل هم همين است، فرق نمی کند« 

)همان، ج15، ص105(.
دیدگاه امام خمينی)ره( درباره نحوه اعمال دیپلماسی، به عنوان شيوه و ابزار، بيش از هر 
چيز دیگر در پرتوی جهان بينی گستردۀ الهِی ایشان روشن می شود. امام)ره( همه این اعمال 
سياسی را به عنوان تکليف و وظيفه انجام می دادند، نه به عنوان حقوق شخصی یا جمعی و 
یا صرفًا  منافع. اگر چه این منافع در پرتوی ادای تکليف حاصل می شود؛ اما ایشان حوزه 
دیپلماسی را از سطح دولت ها به ملت ها و از ميان مسلمانان به همه مستضعفان می کشاند 
)یوسفی، 1379، ص78 -79( و می فرمایند: »ما طرفدار مظلوم هستيم، هر کس در هر قطبی 
که مظلوم باشد، ما طرفدار او هستيم«  )امام خمينی، 1386، ج4، ص3(. همچنين ایشان 
بيان می دارند: »ملت اسالم پيرو مکتبی است که برنامه های آن مکتب در دو کلمه خالصه 

می شود: ال تظلمون و ال تُظلمون« )همان، ج14، ص66(.
عنوان  به  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  دیپلماسی  کارگزارن  توجه  امام)ره(  حضرت 
به هيچ وجه  دیپلماسی  در  که  می کنند  معطوف  نکته  این  به  را  اسالمی  از دولت  الگویی 
نباید نسبت به دشمن از موضع ضعف و ترس برخورد کرد؛ بلکه باید کاماًل شجاعانه و 
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انتقال فرهنگ  ایران در  نمایندگان سياسی  به رو شد.  با قدرت های بزرگ رو  قدرتمندانه 
جمهوری اسالمی به خارج نقش اساسی و مهم را برعهده دارند و باید با توجه به ضرورت 
شرایط، به عنوان رسانه ای برای انتقال ارزش های حاکم بر نظام اسالمی عمل نماید  )توکلی 

کرمانی، بی تا،  ص228(.
بنابراین، می توان چنين نتيجه  گرفت که بنيان دیپلماسی اسالمی بر فرهنگ اسالمی نهاده 
شده است و در فرهنگ اسالمی، به کرامت انسان و ارزش های واالی انسانی اصالت داده 
شده است که از دیپلماسی مورد نظر غربی ها و دیگر کشورهای استکباری متمایز است، زیرا 
آنان دیپلماسی شان بر اساس منافع مادی و خود یاری صرف است؛ اما دیپلماسی در اسالم 

بر اساس عزت، مصلحت و عدالت است که ماهيت فرهنگی دارد.

2. تبليغات 
یکي دیگر از ابزارهای سياست خارجی دولت ها، تبليغات است. آنچه مسلم است، اینکه 
تبليغات اسالمی و غرب تفاوت دارد، زیرا آنچه جوهره تبليغات اسالمی را می سازد، دعوت 
ملت ها به تفاهم، همدلی و معنویت برای پيشبرد اهداف الهی و انسانی و رساندن انسان ها به 
سعادت دنيوی و اخروی است؛ در حالی که هدف در تبليغات مرسوم در بيشتر  کشورهای 

غربی، دستيابی به منافع مادی و توجه به افزایش قدرت در جهان است.
بر این اساس، دولت اسالمی با توجه به ماهيت فرهنگی و فکری آن باید از تبليغات 
و فنون آن به صورت صحيح و انسانی در جهت تحقق بخشيدن به اهداف واالی دولت 
اسالمی استفاده نماید. امام)ره( توجه ویژه ای به تبليغات اسالمی در روابط خارجی دارند و 
در این باره در جمع مسئوالن و مدیران صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران می فرمایند: 
»تبليغات مسئله ای پر اهميت و حساس است؛ یعنی دنيا با تبليغات حرکت می کند. آن قدری 
که دشمنان ما از حربه تبليغات استفاده می کنند، از راه دیگری استفاده نمی کنند. ما باید به 
مسئله تبليغات بسيار اهميت بدهيم و از همه چيزهایی که هست، بيشتر به آن توجه کنيم« 

)امام خمينی، 1386، ج17، ص157(.
امام)ره( تبليغات را به عنوان سالح برنده ای به مراتب مهم تر از سالح های جنگی در 
از  برنده تر  تبليغات،  و می فرمایند: »سالح  ایران می داند  اسالمی  دست دشمنان جمهوری 
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کاربرد سالح در ميدان های جنگ است« )همان، ج16، ص81(.
همچنين ایشان بر نقش کليدی سفارتخانه ها در ترویج فرهنگ اسالمی در خارج از کشور 

بسيار تأکيد می کنند: »باید سفارتخانه های ما یک مرکز تبليغات باشد« )همو، 1381، ص77(.
امام)ره( نقش تبليغات را  مهم تلقی می کنند: »باالترین چيزی که می تواند این انقالب را 
در اینجا به ثمر برساند و به خارج صادر کند، تبليغات است؛ تبليغات صحيح« )همو، 1364، 
ص44(. همچنين ایشان معتقد بودند که ما باید به هر وسيلة ممکن به ابزار تبليغات آشنا 
شده و در مقابل تبليغات مخّرب دشمن، تبليغات اسالمی را در سر تا سر جهان گسترش 
دهيم؛ به عبارت دیگر، امام بر این باور بودند که اسالم را باید به وسيله فرهنگ و ابزارهای 
فرهنگی و تبليغی به جهان صادر کرد و در این جهت، باید از تکنولوژی روز استفاده کرد. 
ایشان می فرمایند: » ما باید تبليغات خود را گسترش دهيم و به زبان های دیگر، مانند عربی 

و انگليسی، مسائل خود را به سایر نقاط دنيا برسانيم«  )همو، 1386، ج16، ص137(.
در این رابطه، مقوله دعوت در اسالم، جایگاه و اهميت خاصی دارد و در ارتباط مستقيم 

با تبليغات است که در ادامه، به صورت خالصه به آن اشاره می شود.

1-2. دعوت
وظيفه  را  آن  و  است  شده  قائل  زیادی  اهميت  و  ارزش  دعوت،  برای  اسالم  مبين  دین 
اصلی پيامبران الهی می داند. البته به نظر می رسد که بار اصلی مسئوليت تبليغ دین اسالم و 
ارزش های واالی اسالمی برعهدۀ ارگان های متخصص، مانند مؤسسه های تبليغاتی، فرهنگی 
و رسانه های گروهی است. با توجه به حساسيت و اهميت دعوت و تأکيد زیاد قرآن کریم 
و روایات معصومين)ع( بر آن، بيشتر فقها و محققان، آن را یکی از ابزار سياست خارجی 
اسالم و از وظایف اساسی دیپلماسی اسالمی می دانند. حال دیدگاه های امام خمينی)ره( را 

دربارۀ شيوه دعوت در سياست خارجی دولت اسالمی بيان می کنيم.
از دیدگاه امام)ره( دعوت به توحيد به عنوان یک شيوه در روابط خارجی و سياست 
برون مرزی اسالم است، بر خالف قوانين بشری که صرفًا انسان را به زندگی مادی دنيایی 
دعوت می کند و از زندگی هميشگی ابدی غافل می سازد، اسالم نه تنها در تهية مقدمه های 
زندگی معنوی، بلکه در زندگی مادی و در امر نظم کشور و جهت های اجتماعی و اساس 



39

فرهنگ و ابزارهای سياست خارجی دولت اسالمی از دیدگاه  امام خمينی)ره(
13

89
ار 

 به
م/

ش
 ش

ره
ما

 ش
م/

دو
ل 

سا

تمدن، دخالت کامل دارد )امام خمينی، بی تا، ص312 -313(.
فقه  از ضرورت های  یکی  عنوان  به  اجرای دعوت  اینکه  به  اعتقاد  با  امام خمينی)ره( 
کشورهای  مشترک های  عوامل  روی  است،  کشورها  سایر  با  رابطه  ایجاد  مستلزم  اسالم، 
لوای  »ما همه در تحت  تأکيد می کند:  این گونه  تفاهم  به عنوان عامل زمينه ساز  اسالمی، 
توحيد مجتمع هستيم ... مبدأ و معاد، ایده همه است و ما این مشترک ها را داریم ... الزم 
است که ... همه با هم ید واحد باشيم، ]در برابر[ دیگرانی که می خواهند به ما تعدی کنند، 
چه با اسالم و چه با سایر مذاهب به مسلمين جهان و به ملت های مظلوم جهان ظلم و ستم 
روا دارند و من اميدوارم که کشورهای دیگر اسالمی که خودشان را در قيد و بند طبيعت 
قرار داده اند ... این قيد و بندها را باز کنند و با برادران ایرانی خودشان در این جهاد اکبر 
هم قدم باشند تا در جهاد با ابرقدرت ها پيروز شوند و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم 
که این دولت هایی که درکشورهای اسالمی حکومت می کنند، آنها را بيدار کند و این طور 
ذخایر خودشان را در طبق اخالص برای قدرت ها نگذارند و با روی گشاده ذخایر ملت فقير 
خودشان را به قدرت های بزرگ تقدیم نکنند و توجه کنند به اینکه امروز تکليف این است 
که همان طور که ایران قيام کرد و پيروز شد و دیدید که نتوانستند قدرت ها با او مقابله کند، 
شما هم، دولت ها هم، با ایران هم قدم باشند تا اینکه إن شاء الل اساس ظلم از پيش برچيده 

شود و پرچم اسالم در تمام کشورها به اهتزار در آید )همو، 1386، ج16، ص59(.
امام)ره( بر اساس همين شيوه دعوت، به گورباچف، نامه نوشت و ایشان را به مکتب 

حيات بخش اسالم و مطالعه آن دعوت نمود.
تالش دیگر امام)ره( برای دعوت امت اسالمی به اتحاد و همدلی، استفاده از فرصت 
عظيم حج است که به عنوان محل بزرگی برای تبليغ اسالم در سر تا سر جهان و تعميق 

بخشيدن آن در جهان اسالم محسوب می شود که به صورت مختصر به آن می پردازیم.

2-2. حج
کنگره عظيم حج که بزرگ ترین گردهمایی ساالنه مسلمانان جهان در سرزمين وحی را در 
برمی گيرد، برای طرح مسائل و مشکالت جهان اسالم، هم اندیشی دربارۀ یافتن راه حل های 
مناسب و تقویت حق در برابر باطل و نيز استوار کردن شالوده امت واحده اسالمی به وسيله 
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گفتگوی بين ادیان، فرصت بسيار خوبی است. متأسفانه بعد سياسی و تبليغی حج که از ابعاد 
مسّلم و دارای اهميت آن می باشد، به دليل حاکميت طوالنی افراد بدون صالحيت بر گستره 
داراالسالم به فراموشی سپرده شده است تا اینکه با عنایت الهی، در عصر حاضر و به دست 
با کفایت امام خمينی)ره( در قالب راهپيمایی برائت از مشرکان احياء گردید که می توان آن 

را در قالب ابزار تبليغی، فرهنگی و سياسی سياست خارجی دولت اسالمی قرار داد.
امام)ره( در پيامی خطاب به حجاج بيت الل الحرام سال 1407 )مرداد 1366( فرمودند: 
»مگر تحقق دیانت جز اعالم محبت و وفاداری نسبت به حق و اظهار خشم و برائت به 
باطل است؟ حاشا که خلوص عشق موحدان جز به ظهور کامل نفرت از مشرکان و منافقان 
از کعبه و خانه امن و طهارت که در آن به هر چه  ميسر شود و کدام خانه ای سزاوارتر 
تجاوز، ستم، استثمار، بردگی و یا  دون صفتی و نامردی است، عماًل و قوالً پشت شود و 
در تجربه ميثاِق ألست بربکم، بت الهه ها و اربابان متفرقون شکسته شود و خاطره مهم ترین 
و بزرگ ترین حرکت سياسی پيامبر در اذن من اهلل و رسوله الی الناس يوم الحج االکبر زنده 

بماند و تکرار شود«  )همان، ج20، ص111(.
این فرصت  »در  تأکيد می نمایند و می فرمایند:  تبليغی حج  نقش  بر  امام)ره(  همچنين 
ارائه  و  انقالب  تجربه های  انتقال  برای  حج  تبليغات  مسئوالن  و  معظم  روحانيون  مغتنم، 
خط مشی های سياسی در پرتوی احکام قرآن و نقش عظيم روحانيت اسالم در رهبری مردم 

و جامعه، نقش کارسازی باید ایفا بنمایند« )همان، ص125(.
به نظر ایشان، حج تبلور اخوت و وحدت امت اسالمی است که باید از آن بهره گيری 
شود: »حج بهترین ميعادگاه معارفه ملت های اسالمی است که مسلمانان با برادران و خواهران 
دینی و اسالمی خود از سراسر جهان آشنا می شوند و در آن خانه ای که متعلق به تمام جوامع 
اسالمی و پيروان ابراهيم حنيف است، گرد هم می آیند و با کنار گذاردن شخص ها، رنگ ها، 
مليت ها و نژادها به سرزمين و خانه اولين خود رجعت می کنند و با مراعات اخالق کریمه 
اسالمی و دوري از مجادله ها و تجمل ها، صفای اخوت اسالمی و دورنمای تشکيل امت 

محمدی )ص( را در سراسر جهان به نمایش می گذارند« )همان، ج20، ص131(.
از نگاه امام)ره(، اجتماع های اسالمی باید در خدمت تبليغات و تعليمات اسالمی قرار 
بگيرند: » بسياری از احکام عبادی اسالم، منشأ خدمات اجتماعی و سياسی است ... اسالم 
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به حج  و  افتاده  راه  برود،  به حج  می کند  آرزو  که خودش  هر کس  که  داده  ترتيب هایی 
می رود. خودش با اشتياق به نماز جماعت می رود. باید از این اجتماع ها به منظور تبليغات 
و تعليمات دینی و توسعه نهضت اعتقادی و سياسی اسالمی استفاده کنيم ... امروز باید با 
جدیت این اجتماع ها را ترتيب دهيم  و از آن برای تبليغات و تعليمات استفاده کنيم« )همو، 

1381، ص132-131(.
عميق  دیدگاه  بيانگر  امام)ره(  توسط  فرهنگی حج  و  عقيدتی  سياسی–  ابعاد  به  توجه 
ایشان است که می تواند در سياست خارجی و سياست بين الملل مورد استفاده قرار گيرد؛ 
زیرا حج با تبليغات، الزم و ملزوم یکدیگر هستند. حج، بهترین، آسان ترین و با برکت ترین 
وسيله برای تبليغ حکومت اسالمی و احکام اسالم در جهان است که گاه احتياج به لوازم آن، 
مانند فنون و مهارت های ویژه را در پی نخواهد داشت و در حقيقت، به عنوان یک ابزار غير 

زبانی و به منزله »کونوا دعاة للناس بغير السنتکم« است )مجلسی، بی تا، ج67، ص303(.
در مجموع، بررسی دیدگاه های امام)ره( در مورد دعوت و مراسم حج نشان می دهد که 
توجه به تبليغات، به عنوان یک ابزار فرهنگی و نه صرفًا سياسی برای گسترش ارزش ها، 
اخالق و کرامت انسانی در سطح امت اسالمی و جهان مورد توجه است و زمانی سياست 
خارجی دولت اسالمی می تواند متصف به اسالميت شود که از تبليغات بر اساس تعاليم 

اسالمی عمل نماید.

3. اقتصاد
اقتصاد به عنوان یک ابزار در زمينه سياست خارجی دولت اسالمی می تواند بسيار حساس و 
مهم باشد. اقتصاد در نظر حضرت امام)ره( هيچ وقت به عنوان هدف اساسی نبوده، بلکه بعد از 
دیگر موارد اساسی قرار داشته است. امام)ره( درباره نقش اقتصاد در اسالم می فرماید: »اّن الذين 
کفروا يتمتعون و يأکلون کما تاکل االنعام و النار مثوی لهم؛ این ميزان است، هر کس مالحظه کرد 
که در تمتعاتش، در اکل و استفاده ها و لذایذش به افق حيوانی نزدیک است، یعنی می خورد و 
لذت می برد، بدون اینکه تفکر کند که از چه راهی باید باشد، حيوان دیگر فکر این نيست که 
حالل یا حرام است، فکر این نيست که امت در گرفتاری هستند یا نيستند، آنهایی که بدون این 
تفکر، بدون یک قانونی و بدون قانون اسالمی تمتع می کنند و می خورند، اینها اکلشان حيوانی 
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است و النار مثوی لهم...«  )امام خمينی، 1386، ج1، ص167(.
ایشان در جای دیگر می فرماید: »اسالم، نه دعوتش به خصوص معنویات است و نه 
دعوتش به خصوص مادیت است، هر دو را دارد؛ یعنی اسالم و قرآن کریم آمده اند که انسان 

را به همه ابعادی که انسان دارد، بسازند و او را تربيت کنند« )همان، ج2، ص225(.
انسانی  و  اسالمی  ارزش های  اساس  بر  که  می پذیرد  را  اقتصادی  امام)ره(  حضرت 
پایه ریزی شده باشد، اقتصادی که باعث از بين بردن وابستگی به اجانب باشد، اقتصادی که 
از محرومان و مستضعفان حمایت کند؛ پس اساسًا خود اقتصاد فی ذاته هدف نيست؛ بلکه 

اهميت اقتصاد به این است که به کمک ارزش های معنوی و الهی بشتابد.
اگر اقتصاد در صحنه داخلی بر اساس موازین الهی– انسانی باشد، در محيط بيرونی و 
ارتباط با سایر کشورها هم باید بر این اساس باشد و دولت اسالمی نمی تواند از اقتصاد به 
عنوان یک ابزار در جهت اعمال سلطه و سلطه گری استفاده نماید؛ بلکه باید از ابزارهای 
تأمين  تبع آن  به  اهداف مادی را  ارزشی سود جوید و  اهداف فرهنگی و  برای  اقتصادی 
نماید. در این باره، یکی از مباحثی که در اقتصاد اسالمی نقش بسزایی در دستيابی به اهداف 
سياست خارجی دولت اسالمی دارد، اصل تأليف قلوب است. تأليف قلوب، دو معنای فقهی 
و سياسی دارد. در معنای فقهی، تأليف قلوب به معنای حمایت از مسلمانان ضعيف االراده 
و کافران غير متخاصم در راستای همکاری و گرایش آنان با دولت اسالمی است، که عمدتًا 

شکل اقتصادی دارد و یکی از مصارف زکات، »مولفة قلوبهم« است.
امام خمينی)ره( در تحرير الوسيله می فرمایند: »مولفة قلوبهم، آن عّده از کفار هستند که با 
تأليف قلوب به جهاد ترغيب گردند یا به دین اسالم متمایل شوند، همين طور آن مسلمانانی 

که ضعيف النفس هستند، مشمول تأليف قلوب می باشند« )حقيقت، 1376، ص301(.
امر مسلمانان بر  تأليف قلوب در معنای عام خود شامل غير زکات هم می شود. ولی 

اساس مصلحت می تواند بودجه بيت المال را به این امر اختصاص دهد.
از نظر سياسی نيز تأليف قلوب بر حمایت از برخی دولت ها برای جلوگيری از اتحاد 
آنان با سایر دولت های مخالف نظام اسالمی و ضرورت پشتيبانی از نهضت های آزادی بخش 

تأکيد دارد.
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4. نظامی
یکی از ابزارهای سياست خارجی که کشورها برای پيشبرد اهداف خود معموالً در مرحله 
آخر از آن استفاده می کنند، ابزار نظامی است. اما در سياست خارجی دولت اسالمی از حربه 
نظامی و زور برای کشورگشایی، حمله به کشور دیگری، فتنه انگيزی، کمبود فضای حياتی، 
نژادپرستی و مانند اینها استفاده نمی شود؛ بلکه برای دفاع از اسالم و کشور اسالمی به کار 
می رود. در عصر غيبت امام معصوم)ع( قوای نظامی در دولت اسالمی صرفًا کاربردی دفاعی 
ابزار نظامی به جهاد تعبير می شود و مفهوم  و بازدارندگی دارد. در آموزه های اسالمی از 

جهاد با خود بار ارزشی و فرهنگی دارد.
سخن از جهاد و انواع آن در صدر اسالم فراوان است که در این تحقيق، فرصت بحث 
آن را نداریم و فقط دیدگاه  امام خمينی)ره( را در مورد این ابزار سياست خارجی دولت 

اسالمی بررسی می کنيم.
 امام خمينی)ره( در مورد جهاد به بهره های مادی و آنچه کشورهای استکباری در نظر 
داشته اند، توجه نکرده است و می فرماید: »اسالم و سایر ادیان محرک بودند، مردم را بيدار 
کردند، تعليمات انبياء مردم را بيدار کرد، مردم را بر ضد قدرتمندان و بر ضد مشرکان تجهيز 
کرد، قرآن می شود گفت کتاب جنگ است، کتابی است که مردم را به جنگ کردن تجهيز 
می کند، در عين حالی که همه تعليمات انسانی در آن است، لکن مسلمانان اشداء علی الکفار 
رحماء بينهم ]هستند[؛  بر کفار سخت گير و در بين خود مهربانند و قاتلوا المشرکين کافة؛ 
با همه مشرکان بجنگيد. قرآن مردم را وادار کرد و مردم را بيدار کرد، به مردم دلداری داد 
که مالئکه همراه شماست. مالئکه هم همراهشان بود، یک دسته کوچکی حرکت می کرد، 
یک قدرت بزرگی را می شکست با همان قدرت ایمان و آن تحرکی که پيغمبر اکرم)ص( و 

قرآن کریم ایجاد کرده بود«  )امام خمينی، 1386، ج8، ص31(.
امام هرگز جنگ را برای کشورگشایی و قدرت خواهی نخواستند؛ بلکه جنگ را فقط 
به  راستا،  این  در  دانستند.  قرآنی، مشروع  فرهنگ  احيای  و  الل  به حکومت  برای رسيدن 
تجهيز بسيج بزرگ سربازان اسالم قائل بودند: »جنگ ما، جنگ عقيده است و جغرافيا و 
مرز نمی شناسد و باید در جنگ اعتقادی مان، بسيج بزرگ سربازان را در جهان اسالم به راه 

اندازیم« )همان، ج20، ص236(.
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امام خمينی)ره( هميشه طرفدار عدالت و ایجاد عدالت اسالمی در یک نظام قدرتمند 
برای  فقط  کنند،  استفاده  قدرت  در جهت  ابزار جنگ  از  می خواستند  اگر  و  بود  اسالمی 
برقراری عدالت بوده است: »برای عدالت، جنگ الزم است، اگر مردم عادل باشند که دیگر 
جنگی در کار نيست. اگر مردم انسان باشند که دیگر جنگی در کار نيست. لکن وقتی که 
دارد ]حق[ اکثریت مستضعفان پایمال می شود، وقتی تمام حيثيت اسالم و مسلمين در خطر 
است، وقتی که تمام حيثيت همين ملت در خطر است، ما جنگ را شروع نکرده ایم و االن 

در حال دفاع هستيم« )همان، ج18، ص6(.
امام)ره( دفاع از ناموس های مسلمانان را یکی از وظایف دولت اسالمی می داند: »ما باید 
این معنا را در نظر داشته باشيم که با تمام قوا و تا آخرین نفرمان مهيا شویم  و در راه خدا 
جهاد کنيم. دفاع از نواميس مسلمين، دفاع از بالد مسلمين و دفاع از همه حيثيات مسلمين 
امری الزم است و ما باید خودمان را برای مقاصد الهی و دفاع از مسلمين مهيا کنيم« )همو، 

1381، ص64(.
از اندیشه سياسی اسالم، به ویژه اندیشه واالی امام خمينی)ره( استنباط می شود که ابزار 
و شيوه نظامی که در اسالم از آن به »جهاد« تعبير می شود، باید در خدمت اهداف فرهنگی 
و انسانی باشد. در اسالم، هدف از جهاد، کشورگشایی و توسعه قدرت و منافع مادی و 
دنيوی نيست؛ بلکه  هدف حاکميت »الل« و ارزش های الهی بر جامعه بشری است. اسالم 
همان گونه که دفاع از جان، مال و ناموس را بر هر مسلمانی واجب می داند، دفاع از اعتقادها 
و احکام دینی را نيز بر هر مسلمانی واجب می داند. اساسًا نثار جان در راه خدا و دفاع از 
دین و کشور اسالمی، ارزش واال و افتخاری بزرگ است که نصيب شخص مؤمن می شود 
و در واقع، چنين شخصی با خداوند معامله می کند و مستحق باالترین درجه ها نزد خداوند 
می باشد. آیات و روایت هایی که در مدح و اوصاف شهيد بيان شده، نشان می دهد که جهاد 
در اسالم، ماهيتی ارزشی و فرهنگی دارد؛ بنابراین، ابزار نظامی در سياست خارجی دولت 
تبيين می شود و روشن است که مفهوم جهاد، مفهومی  با مفهوم جهاد در اسالم  اسالمی 

ارزشی و عميق در فرهنگ اسالمی است.
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نتيجه گيری
با توجه به آنچه درباره ابزارهای سياست خارجی، اعم از دیپلماسی، تبليغات، اقتصاد و اقدام 
نظامی بيان شد، مشخص می شود که دیپلماسی پيش از آنکه اهداف سياسی صرف و یا جنبه 
تقویت قدرت مادی برای کشور اسالمی داشته باشد، باید در جهت اهداف فرهنگی و انسانی 
ملت اسالمی و سایر ملت ها باشد و دستيابی به سایر اهداف، اعم از سياسی و تأمين منافع مادی 
کشور اسالمی باید با توجه به آن، معنا و مفهوم یابد. ابزار و فنون تبليغات نيز ماهيت فرهنگی 
دارد که باید در جهت بيدارسازی، افزایش بينش سياسی و سطح ادراک های ملت ها صورت 

گيرد و آنها را به وظایف، حقوق و تکاليفشان رهنمود کند.
معنا  معنوی،  اهداف  در چارچوب  بلکه  نيست؛  مادی  اقتصادی صرفًا  ابزار  همچنين   
می یابد و هدف از اقدام های نظامی، توسعه طلبی، سلطه گری و کشورگشایی نيست؛ بلکه 
در ارتباط عميق با اهداف و تعاليم بزرگ الهی- انسانی است که همان ایجاد آرامش برای 

تحّقق اهداف اسالم می باشد.
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